
 

  בהמשכים – המערכת דבר

 ביתו לאנשי למחות שאפשר מי
, ביתו אנשי על נתפס מיחא ולא

, עירו אנשי על נתפס עירו באנשי
 כל על נתפס כולו העולם בכל

  .)ב"ע נד שבת(, כולו העולם

 רציחות כל מלמחות המונע
 בישראל שנשפכין דמים ושפיכות

 שופטים (ילקוט עשאם הוא כאלו

 (שבת ירושלים בנית ומונע סח)

  .ט)"קי

Many daughters have done 
virtuously, but you excel 
them all. Charm is 
deceitful, and beauty is 
vain; but a woman who 
fears Hashem shall be 
praised. (Proverbs 31:29-
30) 

ONE SHOULD LOVE 
ADMONITION FOR AS 
LONG AS THERE IS 
ADMONITION IN THE 
WORLD, GOODNESS AND 
BLESSING COME TO THE 
WORLD 

)MASECHET TAMID 28a( 

  

  

  

 5סיון                                    ט"ושלח                         ג 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דחוק אל תרבה עמו בשאלות אף על פי 
שהם צורך הבית מאד תצמצם עצמה. 
דכיון שרואה שאין בידו יכולת להביא 
מה תועיל שאלתה. ובראותו שנוהגת 

כזריות גם הוא מסיר אהבתו עמו בא
ממנה ומתאכזר עמה ושנאתו אותה 
שמרה נצח, ואם מתבייש ממנה מוכרח 
לעמוד על פרשת דרכים לגנוב ולגזול כדי 
למלאות שאלתה או לשום לדרך פעמיו 
בימים ומדברות, או נופל מן ההר וימות, 
או חיה דורסתו ויקבר שם ואין מעיד 

בניו עליו ונשארה אלמנה כל ימי חייה ו
כיתומים. לכן כראות האשה בעלה 
בדוחק תרבה עליו ברחמים לפני המקום 
ערב ובוקר וצהרים שירחמו בזכותה או 
בזכותו או בזכות בניו או בהצטרפות 
שלשתם יחד. ואדרבא בימי דוחקו 
תראה לו פנים שוחקות ותפייסו בדברים 
ותחזקהו בהבטחות, ובראות האיש 

כל אהבת אשתו עמו אף שהוא בחוסר 
נכנס שמחה בלבו ומסיר דאגתו ועל ידי 
כך יתעלה ומתרומם כוכב מערכתו בבני 

  חיי ומזוני.
אם רואה האשה שאירע  (תנאי ד'):

לבעלה איזה תקלה או עלילת ממון 
שהעלילו עליו, והוא עצב ודאג, תדבר על 
לבו דברי תנחומים ותקל הדברים 
הקשים בעיניו בדברים המושכים לבו של 

ן ופנים שוחקות. ותאמר אדם מדברי ח
לו אהבת עולם אהבתיך ראיתי פניך 
כראות פני מלאכי אלקים ועל כן יצאתי 
לקראתך לשחר פניך ואמצאך. לכה דודי 
נרוה עד הבקר נתעלסה באהבים. 
וכשמוע האיש דברי פיוסים כי נעמו 
מסיר עצבותו מלבו ואם מזדקק עמה 
יהיו בניה טובים וחכמים מחוכמים, הפך 

עם אשתו בעצבות ודאגה, נוצר  המזדווג
הולד משועמם וטיפש, כאשר אמרו 

ִעְנְיֵני צניעות  בוודאי שלא! אם כן הוא הדבר, והוא ָהִעְנָין ּבְ
(עיין ביאור הלכה שזה מצוה מן התורה כמו כל המצוות, 

ֵוה, הן לגברים הן לנשים  סימן ב' בשם סמ"ק) ׁשָ ָנה ְלָכל ּבְ ְוִנּתְ
ות צריכה ולמה רק מצות הצניעהן לצעירים הן למבוגרים, 

  יותר משאר מצות?לסבול 

בגלל שחוץ מעצם המצווה מן התורה שיש בו המצווה האם 
הזו הוא מעמודי התווך של כל בית יהודי? או בגלל 
שהשכינה אינה שורה בבית שאין בו צניעות מליאה? או 
בגלל שחוסר צניעות מביאה לצרות הרבה כגון עניות 

ץ חיים באגרת) ודחקות וצרות ל"ע אצל ילדים קטנים (חפ
  ועוד ְטָרֶגְדיֹות ׁשֹוְבַרי ֵלב?

לא עלה בדעתו של אף אחד מישראל שאיננו מתאים,  ולמה
ה ּפֶ ֶ מלא לשון הרע רכילות ושאר דברים בטלים יגש  וׁשּ

  להתפלל לפני ד', שזה מובן יותר. 

הנזכר לעיל הרווחנו לתרץ גם כנגד כל אלה אשר  ולפי
בתירוצי שוא ושקר, ואת בני הבית מרגיעים את עצמם 

שהיות שאשתו היא צדקנית בפנימיות לבבה לכן לא מפריע 
לו בכלל אם היא לובשת פאה נכרית או לא, ואדרבה 
שומעים הרבה פעמים שהבעל מתבטא שהלוואי שהנשים 
האחרות אשר מחמירים על עצמם ולא לובשות פאה יגיע 

  לדרגתה ויהיו צדקניות כמוה!

ד מוכרח לעשות ולקיים את שזה חשוב וכל אח אמת הדבר
, אמנם מצד שני אמרו חז"ל שאפילו כל המצוות של הקב"ה

מישהו שמאמין בכל מצוות התורה חוץ ממצווה קטנה 
וזה ששומר את כל המצוות חוץ מעבירה , אחת נקרא כופר

, ופירושן אחת קטנה נקרא מומר, ואין לו חלק לעולם הבא
ות בדקדוק של הדברים הוא: שהאדם ששומר את כל המצו

ורק עובר על מצוה עצום ורב ונשמר מכל העבירות שבתורה, 
[רמב"ם הל' תשובה  אחת בקביעות אין לו חלק לעולם הבא

  פ"ג].

מכך שאכן האשה הזאת שהיא צדקנית ביותר בכל  היוצא
הענינים כשהיא תצטיין גם במדת הצניעות, היא עומדת 

י שישווה במדריגה גבוהה מאוד שאין לתארה במילים ואין מ
לה, וכן באמת צריכה בת ישראל להראות, ונציין רק דוגמא 

שמי שנותן חפץ מידו ליד האשה או קטנה: חז"ל אומרים 
לוקח מידה ונהנה מכך אפילו הוא גדול כמו משה רבינו 

ויותר מזה שעל זה  ע"ה יהיה לא ינצל מדינה של גיהנום,
 נמצא שאי אפשר, 'אין מצוה מכבה עבירה'אמרו חז"ל 

כי כל דבר  לטהר את עצמו מעבירה על ידי שעושים מצווה



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ספר זכרוןמ

ֵעיָניו"   "ְוטֹוָבה ֲאִני ּבְ

כאמרם ז"ל, (ברכות דף ה.): תניא רבי שמעון בן 
יוחאי אומר שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך 

נתנן אלא על ידי יסורין,  הוא לישראל, וכולן לא
אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא, תורה 
מנין שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו יה 
ומתורתך תלמדנו, ארץ ישראל דכתיב כי כאשר 
ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך וכתיב בתריה 
כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה, העולם הבא 

חיים תוכחות דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ודרך 
מוסר, עכ"ל. הרבנית ע"ה הבינה שהיא מתקרבת 
לעולם שכולו טוב, הכינה את עצמה היטב נפרדה 
מכל צאצאיה, הרעיפה ברכות על ראש כל אחד 
ואחד, במיוחד ביקשה מבנותיה שיתנהגו בצניעות 

  ושילכו בדרך התורה.

דבר פלא בקדושת החג נשתנתה צורתה לטובה: 
ות היו לה יסורים היה זה שבערב חג השבוע

נוראים וחשבו שהגיע קיצה, והתאספו כל בני 
רק נכנס קדושת החג נשתנה צורתה  -המשפחה 

לטובה. קיבלה כוחות מחודשים ולא הרגישה צער 
עד צאת החג שאז שבו אליה יסוריה,  -ומכאוב 

השתתפה בסעודות החג כשהיא יושבת בראש 
השולחן, ורווה נחת מבניה ומבנותיה בשמחה 

טוב לבב. ובמוצאי החג עשו לה סעודת הודיה וב
על שזכתה להשלים שבעים שנותיה, ובירכה את 

  כל ילדיה וצאצאיה בברכות נאמנות ומאליפות.

בערב שבת נשארה בדעה צלולה עד פטירתה: 
האחרון לחייה, הדליקה נרות השבת בברכה, בליל 
שבת שוב נפרדה מכולם בברכת "גוט שבת" לכל 

צלולה עד פטירתה. אור ליום  אחד, נשארה בדעה
ב' י"א סיוון כבו המאורות, נצחו אראלים את 
המצוקים ונשבה ארון הקודש, הרבנית החשובה 
ע"ה, נסתלקה לגנזי מרומים כשהיא בת שבעים 

שנה. הלויתה התקיימה ביום ב' בצהריים  
כשרבים מתושבי בית שמש וירושלים אפופי יגון  

ומבכים מרה את מלווים אותה למנוחות עולמים, 
  האבידה שאין לנו תמורתה.

זכתה והשאירה אחריה דור ישרים מבורכים 
כולם גאונים וצדיקים גדולי תורה ומורי הוראה 

 ת.נ.צ.ב.ה.בישראל. 

 

 

פאה נכרית זהו דבר שאבותינו סברו שזה 

איסור ובאו פריצים וחיללו הגדר היהודי, 

חלילה להקל בזה, מהו החילוק בין שערות 

שלה עצמה לשערות של נכרית שנראה כמו 

שער שלה, כולם שוות שהם אסורים מן 

 .התורה

לכן כמה שיש ביכולת תפריע ותגדור את 

הפירצה, ותמנע את בנות ישראל הצנועות 

 ,מי שיציית יצייתמלצאת עם פאה נכרית, 

ומי שיעבור הוא בעצמו ישא את עוונו, 

. (שאלות ותשובות חסד ואנחנו נקיים

  אבן העזר פ''ז). ורא תניינאלאברהם מהד

זצ''ל (בעל מחבר  רבי אהרן קריספיןון הגא .ד

ספר בית אהרן על שולחן ערוך) מביא 

בספרו אותם שאוסרים ואותם שמתירים 

מי לוקח על עצמו ולאחר מכן כותב: ועתה 

זה עתה קבלתי הספר הכולל אכילת תרס: 

התרנגולים זבחי זבחי צדק מנוחת שלום 
והמצטרף חמרא למרא וטוביתה לרקי'. בכבוד 

  רב ויקרא דאורייתא.

  רב אזורי, הדר השרוןאשר זמל, 

דה קבלת ספרו החשוב ום בתמאשריתרסא: 

  "נפש ישעיה" בענין מאלכות אסורות.

  ירושלים, ישיבת הכותל, בכבוד רב

  




